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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá, aby společný strategický rámec podporoval koordinaci mezi programy v oblasti 
výzkumu a inovací a fondy soudržnosti; 

2. zdůrazňuje význam vytváření sítí excelence a integrace politik EU a strategií zahájených 
členskými státy pomocí silnější úlohy regionálních a místních samospráv;

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit vznik partnerství veřejného a soukromého sektoru; 
vyzývá ke zjednodušení společných technologických iniciativ s cílem zabránit 
poskytování velkého objemu finančních prostředků jen několika projektům a vyzývá ke 
zjednodušení pravidel pro státní podporu pomocí mechanismů, jako je „tichý souhlas“ 
a blokové výjimky, aby inovacím nebránily zdlouhavé postupy;

4. zastává názor, že Komise by měla přidělovat část rozpočtu na výzkum malým a středním 
podnikům řízeným mladými lidmi a ženami a bonifikovat vytváření sítí nebo uskupení;

5. vyzývá k vyzkoušení nových způsobů financování, například inovačních poukázek EU, 
které by podnikům umožnily tyto prostředky využít přímo v akreditovaných výzkumných 
střediscích;

6. doporučuje, aby účast fondů rizikového kapitálu a subjektů mimo EU na projektech byla 
bonifikována;

7. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby program zahrnoval pružné mechanismy, které zaručí, 
že udrží krok s globálními změnami, a umožní aktualizaci politických priorit;

8. vyzývá k posílení úlohy Společného výzkumného střediska jakožto interního 
poskytovatele vědeckých a hospodářských analýz pro politiku rozvoje v souladu se 
strategií Evropa 2020; domnívá se, že součástí přínosu Společného výzkumného střediska 
pro rámcový program, pokud jde o inovace, by měla být posílená spolupráce 
s průmyslovými subjekty.


